
 هل اجلدل كله مذموم  ؟ السائل :

(( أدع إلــى ذا حممــود وواجــب ، قــال اهللا تعــاىل: شــاجلــدل لــيس مــذموما علــى كــل حالــه ؛ اجلــدل الــذي  الشــيخ :

  سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن )) .

  ما الفرق بني املراء واجلدل ؟  السائل :

الحظ أن املراء غري اجلدال ، املراء هو الذي يقصد اادل فتل اخلصـم حبـق أو غـري هذا غري مراد فيه ، مث  الشيخ :

  حق .

  ؟  (( هاأنتم هؤالء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ... ))عن قوله تعاىل:  السائل :

ا فيـه عمـوم ؟ ما فيه عموم فيـه ، مـ يشري إىل الناس معينني(( هاأنتم )) ال ، ما يستقيم ، هذا ما يستقيم  الشيخ :

مــا حيصــل أبــدا ، أقــول يشــري إىل النــاس   (( هــاأنتم هــؤالء جــادلتم عــنهم فــي الحيــاة الــدنيا ))بــارك اهللا فيــك ، 

مثلــه ، لــو أن هــذا جــادل عــن شــخص بالباطــل ؛ لكــن علــى كــل حــال  (( هــاأنتم ))معينــني وأنــت تقــول للعمــوم ؟ 

( مـن اقتطـع مـن األرض شـبرا هللا يـوم القيمـة ؛ وهلـذا نقول له أنت جادلت عنه اآلن ورمبا تنجح لكن مـن جيـادل ا

  بغير حق طوقه اهللا بسبع أراضين ) .

  عن نور الذي يعطاه املؤمن يوم القيمة ؟ السائل :

(( يــوم تــرى النــور عــن اإلنســان يــوم القيمــة ، والنــاس يــوم القيمــة غــري املــؤمنني لــيس هلــم نــور يعــين حيجــب  الشــيخ :

  فهذا يعاقب حبجب النور عنه يوم القيمة . نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ))المؤمنين والمؤمنات يسعى 

  عن كيفية توبة من أخذ حقوق غريه ؟ السائل :

؛ هــذه زيــادة ، زيــادة يف اجلــواب ، مــا الــذي تريــد ؟ طيــب يــذهب إىل  فــاألول تقطــع يــده والثــاين ال تقطــع الشــيخ :

؛ سـرق مـين ويضـمنه مبثلـه إن كـان .أو بقيمتـه إن كـان ك صاحبه ويقـول أنـا سـرقت منـك كـذا وكـذا ومـا سـرقت منـ

  أذا مات من سرق منه يدفع إىل وارثه .

  عن كون موسى عليه الصالة والسالم قتل غريه مدافعة عن أحد من شيعته ؟ السائل :

منـه ؛  لكن موسى متأول ؛ الن هذا القبطي الذي اعتدى على إسرائيل تأول أنه يريد أن ينقذ اإلسـرائيلي الشيخ :

  . ( إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها )ألنه استغاثه فأراد املدافعة عنه ؛ وهلذا قال: 

  عن كيفية توصيل حقوق الغري إذا تاب من ذلك ؟ السائل :

ال ينبغي ، البد أو يوصل املال لصاحبه إما مبباشـرة أو بواسـطة إنسـان ، بواسـطة إنسـان يثـق منـه يقـول يـا  الشيخ :

  من فالن وأريد أرسلها إليه ؛ ... ؛ ما يتصرف يف مال غريه . فالن أنا سرقت



  

 حكيمـا ومــن عليمـا اهللا وكــان نفسـه علـى يكسـبه فإنمــا إثمـا يكسـب (( ومـنأعـوذ بـاهللا مـن الشـيطان الــرجيم ؛ 

 لهمـت ورحمتـه عليـك اهللا فضـل مبينـا ولـوال وإثمـا بهتانـا احتمـل فقـد بريئـا بـه يـرم ثـم إثمـا أو خطيئة يكسب

 والحكمـة الكتـاب عليـك اهللا وأنـزل شـيء مـن يضـرونك ومـا أنفسـهم إال يضـلون ومـا يضلوك أن منهم طآئفة

  )) .  عظيما عليك اهللا فضل وكان تعلم تكن لم ما وعلمك

أعـــوذ بـــاهللا مـــن  . (( ومـــن يكســـب إثمـــا فإنمـــا يكســـبه علـــى نفســـه وكـــان اهللا عليمـــا حكيمـــا ))تفســـري اآليـــة: 

هذا مبتداء الدرس الليلـة وقـد سـبق ذكـر الفوائـد  (( ومن يكسب إثما ))الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: 

هـذه مجلـة شـرطية فعـل  ((  ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه ))من اآليات السابقة ؛ يقول جل وعال: 

... ؛ ؛ والســؤال هنــا ملــاذا اقرتنــت الفــاء بــاجلواب ؟  إنمــا ))(( فوجــواب الشــرط فيهــا  (( يكســب ))الشــرط فيهــا 

اجلــواب أن يقــال إن هــذه تشــبه اجلملــة االمسيــة القرتاــا بإمنــا ، وأصــل إمنــا إن حــرف توكيــد دخلــت عليــه مــا الكافــة 

؛ ففـي هـذه اآليـة  (( وكـان اهللا عليمـا حكيمـا ))يعـين ال غـريه  (( إنمـا يكسـبه علـى نفسـه ))وقولـه:  فصار إمنا .

وجـــل أن مـــن اكتســـب إمثــا فإنـــه ال يضـــر إال نفســـه ؛ ملـــاذا ؟ ألنــه يكســـبه علـــى نفســـه ال علـــى غـــريه ؛  خيــرب اهللا عـــز

نكرة يف سـياق الشـرط فـتعم مجيـع اآلثـام الكبـائر والصـغائر وتعـم اآلثـام املباشـرة واآلثـام السـببية ؛  (( إثما ))وقوله: 

(( وكـان اهللا سـه وقـد يكـون داال عليـه أو معينـا عليـه ال يكـون بـذلك إمثـا ؛ وقولـه: ألن اإلنسان قد يباشـر اإلمث بنف

ســبق لنــا أن مثــل هــذا التعبــري ال يــدل علــى احلــدوث وأن اهللا كــان عليمــا حكيمــا فيمــا ســبق وإمنــا  عليمــا حكيمــا ))

ال عليـه ؛ يف اآليـة الكرميـة الفعل هنا مسلوب الزمان ، واملقصود به حتقيق تسـميته يف هـذين االمسـني و اتصـافه مبـا د

كرر اهللا عزوجل أن اإلنسان إذا كسب إمثا فإمنا يكسبه عن نفسه ألن هذه اآليات كمـا مـر علينـا فيمـا سـبق نزلـت 

يف قصـة الرجــل الـذي ســرق درعــا مث رمـى بــه يهوديــا فـأراد أن يتهمــوا هـذا اليهــودي وجــاءوا إىل النـيب صــلى اهللا عليــه 

(( فوائــد اآليــة:  وجــل إذا كسـب اإلنســان إمثـا فإمنــا يكسـب علــى نفسـه . هـود فيقــول عـزوآلـه وســلم وتبـني بــراءة الي

؛ منهـــا: أن  فيســـتفاد منهـــا فوائـــد . ومـــن يكســـب إثمـــا فإنمـــا يكســـبه علـــى نفســـه وكـــان اهللا عليمـــا حكيمـــا ))

وال تــزر وازرة  ((اإلنســان إذا كســب اإلمث فإمنــا يكســبه علــى نفســه وال حيملــه عنــه غــريه ، ويؤكــد هــذا قولــه تعــاىل: 

( أن مــن سـن فــي اإلســالم فـإن قــال قائـل: ألــيس قـد ثبــت عـن النــيب صـلى اهللا عليـه وآلــه وسـلم:  وزر أخـرى )) .

؟ اجلواب: بلى ؛ إذا كيف يكـون عليـه وزر مـن عمـل  سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيمة )

هـذه البدعـة ؛ وهلـذا مـا قتلـت نفـس ظلمـا إال كـان علـى ابـن  ا وهو مل يباشر العمـل ؟ نقـول: ألنـه هـو الـذي سـن

آدم األول منها كفـال ؛ ألنـه أول مـن سـن القتـل ؛ وعلـى هـذا فيقـال إن الـذي سـن البدعـة واتبعـه النـاس عليهـا فـإن 



ن مـن ومن فوائدها: أن اهللا تعاىل ال يظلم أحدا فيحمله غريه إمثه إال حبـق ؛ وقـد سـبق مـرارا أ سنه إياها من عمله .

ظلم الناس فإن الناس يأخذون من حسناته حىت تفىن مث يؤخـذ مـن سـيئام فيطـرح عليـه مث ويطـرح يف النـار ، وهـذا 

يل حتمــيال للغــري إمث غــريه ولكنــه مــن بــاب املقامســة واــازاة ن فــإذا مل يكــن عنــده حســنات تــرد مظلمــة اآلخــرين فإنــه 

مـــن فوائــدها: إثبـــات هــذين االمســني مـــن أمســاء اهللا : العلـــيم ، و  يؤخــذ مــن ســـيئام ويطــرح عليـــه ويطــرح يف النــار .

ومـن فوائـدها: إثبـات مـا تضـمنه هـذان االمسـان مـن صـفات اهللا  . (( وكان اهللا عليما حكيمـا ))واحلكيم ؛ لقوله: 

؛ فــــالعليم تضــــمنت العلــــم واحلكــــيم تضــــمنت احلكمــــة واحلكــــم ؛ ألنــــه مــــر علينــــا أن احلكــــيم مشــــتقة مــــن احلكــــم 

الـــذي هـــو احلكمـــة ؛ وال حاجـــة إىل أن نعيـــد أن احلكمـــة أربـــع حـــاالت ألنـــه ســـبق و التكـــرار يأخـــذ إىل  واإلحكـــام

ومــن فوائـــدها: أن مــن علــم اهللا وحكمتـــه أن مــن كســـب إمثــا فإمنــا يكســـب علــى نفســه ، فإمنـــا ذلــك مـــن  الوقــت .

 مبينـا )) وإثمـا بهتانـا احتمل دفق بريئا به يرم ثم إثما أو خطيئة يكسب ((  ومنتفسري اآليـة:  احلكمة البالغة .

اخلطيئة واإلمث مـن الكلمـات الـيت إذا اجتمعـت افرتقـت وإذا افرتقـت اجتمعـت ؛ فاخلطيئـة واإلمث والسـوء ومـا أشـبه  .

ذلــك معناهــا واحــد إذا انفــردت كــل كلمــة عــن األخــرى ؛ أمــا إذا اقرتنــت إحــدامها مــع األخــرى فالبــد أن حنمــل كــل 

التكـرار بـال فائـدة ؛ واألصـل يف العطـف أنـه يقتضـي املغـايرة ؛ فمـا هـي اخلطيئـة ومـا هـو واحدة على معىن لـئال يلـزم 

اإلمث ؟ قال بعض العلماء: اخلطيئـة مـا ارتكبـه اإلنسـان عـن غـري قصـد ، واإلمث مـا ارتكبـه عـن قصـد ؛ ويف هـذا نظـر 

خطيئـة ؛ وأجيـب عـن ذلـك بأنـه  وذلك ألن اخلطيئة املرتكبة عن غري قصد قد رفع اهللا عنها احلرج واإلمث فـال تكـون

ال مانع أن يكسب خطيئة ويكون هناك مانع من العقوبة عليه وإال فاألصل أن من فعـل خطيئـة عوقـب عليـه لكـن 

وجــل ؛ وقيــل: اخلطيئــة مــا تعــدى علــى الغــري واإلمث مــا كــان خاصــا باإلنســان ؛ وقيــل:  هنــاك مــانع وهــو عفــو اهللا عــز

الفعـل ال ميكـن أن يدخلـه  يـرم بـه بريئـا ))(( ثم د التكرار يف اآلية ؛ وقوله: بالعكس ؛ كل هذه األقوال دفعا لوجو 

(( ثـم يـرم بـه بريئـا هذا جمزوم بأيش ؟ حبذف حرف العلة وهـي اليـاء ؛ الكسر ، فلماذا كان هذا الفعل مكسورا ؟ 

أي كلمــة  ل بهتانــا ))(( فقــد احتمـأي بريئـا مــن هـذا اإلمث وذلــك كرمـي هــؤالء الفئـة لليهــود بأنـه هــو السـارق ؛  ))

أي عقوبة بينة ، فكلمة مبني مبعىن البينة ألن املبـني يـأيت مبعـىن البـني ويـأيت مبعـىن املبـني للشـيء إذ  (( وإثما مبينا ))

أن أبــان وبــان يســتعمل الزمــا كمــا يســتعمل أبــان متعــديا ، فتقــول مــثال: أبــان يل احلجــة ، وهــذا متعــدي ؛ ويقــال: 

ألنــه كـذب علــى  (( احتمــل بهتانـا ))قولـه:  هـذا بــان ؛ وعليـه فكلمـة مبــني مبعـىن بــني .أبـان الفجـر ، أي ظهــر ، و 

ألنه مجع بني اخلطيئـة واإلمث وبـني رمـي غـريه ـا فجمـع بـني سـيئتني ؛ وهلـذا كـان إمثـا مبينـا  (( وإثما مبينا ))الغري ، 

مـن فوائـدها:  . )) مبينـا وإثمـا بهتانـا احتمـل فقـد بريئـا بـه يـرم ثم إثما أو خطيئة يكسب (( ومنفوائد اآلية:  .

فإن رمـى الغـري  (( فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ))حترمي رمي الغري مبا فعل اإلنسان من خطيئة ؛ وجه ذلك قوله: 



خبطيئــة أو إمث مل تنســب إليـــه مــن قبــل ؛ فهـــل يكــون داخــال يف ذلـــك ؟ يعــين أن رجــال اـــم شخصــا خبطيئـــة أو إمث 

ة أو إمث هــل نقــول إنــه احتمــل تانــا وإمثــا مبينــا ؟ نعــم نقــول ذلــك ؛ لكــن اآليــة إمنــا خصــت وقــال إنــه عمــل خطيئــ

ذلـك فـيمن فعــل الشـيء مث رمــى بـه غـريه ألــا حتكـي القضــية الواقعـة ، وحكايـة القضــية الواقعـة ال يكــون هلـا مفهــوم 

 اذب أنـه حمتمـل لـإلمث والبهتــان .مـادام املعـىن ثابتـا يف هـذا ونظـريه ؛ والشـك أن مـن رمـى غـريه بفعـل خطيئـة وهـو كـ

ــا ))ومــن فوائــدها: أن الســيئات تتضــاعف لتعــدد أوصــافها ؛ لقولــه:  ــا وإثمــا مبين ، وهــذا هــو الواقــع وهــو  (( بهتان

العدل ؛ أرأيت من قذف قريبا له وقذف أجنبيا له كالمها قذف لكن انضم إىل قذف القريب قطيعة الـرحم فتكـون 

أن يتضـاعف إمثهـا ؛ ألن األحكـام مرتبـة علـى أوصـافها ؛ وكـذلك مـن تصـدق علـى جـرم هذه السيئة متضاعفة فال 

بعيــد وتصــدق علــى قريــب ففعلــه كلــه صــدقة لكــن صــدقه علــى البعيــد صــدقة فقــط وعلــى القريــب صــدقة وصــلة ؛ 

ومــن  فاألعمـال الســيئة تتضــاعف بتضــاعف األوصــاف وكــذلك األعمــال الصــاحلة تتضــاعف بتضــاعف األوصــاف .

(( فقـد احتمـل بهتانـا وإثمـا مبينـا حذير من رمـي الغـري باخلطايـا واآلثـام ملـا يف ذلـك مـن اإلمث ؛ لقولـه: فوائدها: الت

 أنفسـهم إال يضـلون ومـا يضـلوك أن مـنهم طآئفـة لهمـت ورحمتـه عليـك اهللا فضـل (( ولـوالتفسري اآليـة:  . ))

 عليـك اهللا فضـل وكـان تعلـم تكـن لـم مـا وعلمـك والحكمـة الكتـاب عليـك اهللا وأنزل شيء من يضرونك وما

شـرطية ، ويقـال يف  (( ولوال فضل اهللا عليك ورحمته لهمت طائفة أن يضـلوك )) (( لـوال ))قـال:  . عظيما ))

(( فضـل إعراا حرف امتناع المتناع ؛ صح ؟ حرف امتناع لوجود ، ما هو املوجود وما هو املمتنع هنـا ؟ املوجـود 

وهنــاك أخــت لــه أو بنــت عــم وهــي " لــو " يقــال فيهــا حــرف امتنــاع المتنــاع   )(( لهمــت طائفــة )واملمتنــع اهللا )) 

هـذه حـرف امتنـاع المتنـاع ، وتقـول: لـو  (( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسـهم جـاءوك فاسـتغفروا اهللا ))كقوله تعاىل: 

(( ىل: جــاء زيــد ألكرمتــه ، وهلمــا بنــت عــم بعيــدة وهــي ؟ " ملــا " ويقــال فيهــا حــرف وجــود لوجــود ، مثــل قولــه تعــا

هـذه حـرف وجـود لوجـود ، وجـد الكفـر لوجـود اـيء ، وتقـول: ملـا جـاء زيـد  فلما جـاءهم مـا عرفـوا كفـروا بـه ))

جاء عمرو ، وجد جميء عمرو لوجود جميء زيد ؛ وعلى هذا فقـد توزعـت هـذه احلـروف الثالثـة الوجـود والعـدم ؛ " 

  و" لوال " ؟ حرف وجود المتناع . امتناع المتناع ؛ملا " حرف وجود الوجود ؛ و" لو " ؟ حرف 

الفضــل هــو العطــاء ، العطــاء الــدائم ؛ والرمحــة أعــم ألن الرمحــة  (( ولــوال فضــل اهللا عليــك ورحمتــه ))هنــا يقــول: 

(( هـذه جـواب لـوال  (( لهمت طائفة ))يكون فيها دفع املرهوب وحصول املطلوب ؛ والفضل حصول املطلوب ؛ 

فمــن هــذه الطائفــة ؟ هــي لــيت دعــت أن الســارق هــو اليهــودي واجتمعــوا علــى  لهمــت طائفــة مــنهم أن يضــلوك ))

ذلك حىت لبسوا على النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ومهوا أن يضلوه ؛ وهنا إشكال فإن ظاهر اآليـة أـم مل يهمـوا 

أن يكــون صــاحبهم أن يضــلوه ، وإذا نظرنــا إىل القصــة وجــدنا أــم مهــوا ألــم جــاءوا إىل الرســول بــأمجعهم وأنكــروا 



الســارق ورمـــوا اليهـــودي بالســـرقة ، فقـــد مهـــوا وفعلـــوا ؟ واجلـــواب عــن ذلـــك أن يقـــال: مهـــوا مهـــا حيصـــل بـــه اإلضـــالل 

(( ولـــوال فضـــل اهللا عليـــك جوابـــا لقولـــه:  (( لهمـــت ))ولكـــنهم مل يصـــلوا إىل مـــرادهم ، فصـــح أن يكـــون قولـــه: 

ية حــذف منهــا حــرف اجلــر فتقــديره: بــأن يضــلوك ، أن هنــا مصــدر  (( لهمــت طائفــة أن يضــلوك ))؛  ورحمتــه ))

وحذف حرف اجلر مع أن وأن مطردة وإذا حذف حرف اجلر نصب اـرور ، هـذه قاعـدة مطـردة ؛ لكنـه مطـرد يف 

    أن وأن كما قال ابن مالك:

  ... ؛ وفي أن وأن يطرد                               

  وال يقاس عليه ؛ ومن ذلك قول الشاعر:أما مع غري أن وأن فهو مساعي يسمع عن العرب 

  تمرون الديار ولم تعودوا   كالمكم علي إذا حرام                                  

الشــاهد يف قولــه " الــديار " واألصــل: متــرون بالــديار ومل تعــودوا ، لكــن حــذفت البــاء فنصــب اــرور بنــزع اخلــافض 

اإلضــالل معنــاه يف األصــل يقــال: ضــل الطريــق ، مبعــىن تــاه ومل  ك ))(( أن يضــلو لكنــه غــري مطــرد إال يف أن وأن ؛ 

يكن سريه على بينة ؛ واملراد بإضالل الرسول عليه الصالة والسالم هنا الذي هم بـه هـؤالء ولكـن فضـل اهللا ورمحتـه 

(( ولــوال  ؛ وهــذه اآليــة كقولــه تعــاىل:ي تــداركت النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم هــو أن حيكــم بــأن الســارق اليهــود

(( إذا ألذقنـاك ضـعف إذا يعـين ولـو ركنـت إلـيهم ولـو شـيئا قلـيال  أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قلـيال ))

تأمـل هـذه اآليـة يـا أخـي ، يتبـني لـك ... خمالفـة الشـرع  الحياة وضعف الممات ثم ال تجـد لـك علينـا نصـيرا ))

وهذا هو الرسـول عليـه الصـالة والسـالم  إليهم شيئا قليال ))(( لوال أن ثبتناك لقد كدت تركن من أجل عباد اهللا 

، لوال أن ثبته لركن إليهم شيئا قليال فمـا بالنـا حنـن ؟ فالواجـب علـى اإلنسـان أن يتنبـه ملثـل هـذه الفائـدة وأن يسـأل 

مــات ؛ ألن اهللا دائمــا الثبــات علــى أن ال تأخــذه يف اهللا لومــة الئــم ، ولــو فعــل ألذاقــه اهللا ضــعف احليــاة وضــعف امل

يعـين أـم بتحـايلهم  (( ومـا يضـلون إال أنفسـهم ))؛ يقول: ذنب الرسول عليه الصالة والسالم ليس كذنب غريه 

واــامهم للغــري وإرادــم أن ضــل الرســول عليــه الصــالة والســالم ال ميكــن أن يضــل بــل هــذا ال حيصــل بــه إال ضــالل 

زائـدة زائـدة ؛ كيـف زائـدة زائـدة ؟  (( مـن شـيء ))ئـدة مـن هـذه زائـدة زا(( وما يضرونك من شـيء )) أنفسهم ؛ 

تنــاقض ؟ زائــدة إعرابــا زائــدة معــىن ؛ زائــدة األوىل هــل هــي مــن الفعــل الــالزم أو مــن الفعــل املتعــدي ؟ انتبــه ! زائــدة 

،  ازائــدة ، األول مــن الــالزم أو مــن املتعـــدي ؟ مــن الــالزم ؛ والثــاين ؟ مــن املتعـــدي ؛ ألن املعــىن زائــدة هــي بنفســـه

زائدة معىن أي زادت املعىن ، واضح ؟ طيب ، زائدة معـىن زائـدة إعراـا لكـن إذا نقـول زائـدة إعرابـا هـل هـي الفعـل 

، هـذه زائــدة يعــين بنفسـها ، هــذه زائـدة معــىن فهـي متعديــة ، قــال  ال مـا هــو إعرابـا ، زائــدة الزائـد متعــدي أو الزم ؟

فهـي تكـون متعديـة وتكـون الزمـة ؛ علـى كـل حـال  تقـواهم )) (( والذين اهتدوا زادهم هـدى وآتـاهماهللا تعاىل: 



هــذه مــن زائــدة إعرابــا وزائــدة للمعــىن ؛ فمــا هــو الزيــادة يف اإلعــراب ؟ هــو أنــه لــو حــذفت الســتقام  (( مــن شــيء ))

الكالم ؛ لو كان يف غري القرآن وقيل: وما يضرونك شـيء ، صـح الكـالم ، وهـي زائـدة مـن حيـث املعـىن يعـين تزيـد 

عــىن ألن حــروف الزائــدة مــن أدواة التوكيــد فهــي تؤكــد املعــىن ؛ وهلــذا نقــول إن شــيئا هنــا نكــرة يف ســياق النفــي يف امل

يعـين  (( ومـا يضـرونك مـن شـيء ))فتفيد العموم فإذا دخلت عليها من كانت نصا يف العموم كال النافية للجـنس 

(( وأنــزل اهللا ىل قــد مــن عليــك مبنــه ورمحتــه ال ميكــن أن يضــرونك بــأي شــيء مــن األشــياء ؛ ألن اهللا ســبحانه وتعــا

الكتـاب هـو القـرآن واحلكمـة قيـل يف معناهـا وجهـان ؛ الوجـه األول: أن املـراد بــذلك  عليـك الكتـاب والحكمـة ))

أســرار الشــريعة أي أســرار أحكامهــا ، فــإن شــريعة الرســول عليــه الصــالة والســالم كلهــا مشــتملة علــى أســرار وحكــم 

ين: املراد باحلكمة السنة ؛ فاهللا أنزل عليـك القـرآن و السـنة ، واملعنيـان ال يتنافيـان يف الواقـع عظيمة ؛ وقيل وهو الثا

، فالرسول عليه الصالة والسالم أنزل عليه الكتاب وأنزل عليـه السـنة وكـذلك الكتـاب والسـنة كالمهـا مشـتمل علـى 

ــأحكــام وحكــم بالغــة قــد تناهلــا العقــول وقــد ال تناهلــا ؛  علــم اهللا نبيــه مــا مل يكــن  م تكــن تعلــم ))(( وعلمــك مــا ل

(( وكــذلك وقــال تعــاىل:  (( ومــا كنــت تتلــوا مــن قبلــه مــن كتــاب وال تخطــه بيمينــك ))يعلــم ، قــال اهللا تعــاىل: 

وهــذا ال يــنقص النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه  أوحينــا إليــك روحــا مــن أمرنــا مــا كنــت تــدري مــا الكتــاب واإليمــان ))

علـى أن رسـول اهللا حقـا ، فمـن أيـن جـاءه هـذا العلـم ؟ مـن اهللا عزوجـل ؛ وهلـذا وصـف  وسلم شيئا بل يزيـده داللـة

اهللا حممــدا صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم بأنــه أمــي وصــفة نعــي ال وصــف قــدح ؛ ألن كونــه أميــا مث يــأيت ــذا الكتــاب 

ضـل اهللا عليـك (( وعلمـك مـا لـم تكـن تعلـم وكـان فالعظيم الذي أعجـز البشـر يـدل علـى أنـه رسـول اهللا حقـا ؛ 

ومــا ظنــك بوصـــف الفضــل مـــن العظــم مـــن  (( ولـــوال فضــل اهللا عليـــك ورحمتـــه ))هــذا توكيـــد لقولــه:  عظيمــا ))

العظــيم الــذي ال أعظــم منــه ؟ ســيكون هــذا العظــم عظيمــا بالغــا جــدا ؛ ألن وصــف العظــيم للشــيء بــالعظيم يــدل 

لـف  ، والغـين يستصـغرها وال يراهـا شـيء ؛ على عظمة كبـرية ؛ وهلـذا جتـد الفقـري مـثال يسـتعظم أن يكـون عنـده أ

فوصـفه بــالعظم ـ وهــو مـن عنــد اهللا الــذي هـو أعظــم مــن كـل شــيء ـ يــدل علـى عظــم الفضــل الـذي أوتيــه الرســول 

 ومـا يضـلوك أن منهم طآئفة لهمت ورحمته عليك اهللا فضل (( ولوالفوائد اآلية:    صلوات اهللا وسالمه عليه .

 تعلــم تكــن لــم مــا وعلمــك والحكمــة الكتــاب عليــك اهللا وأنــزل شــيء مــن يضــرونك ومــا أنفســهم إال يضــلون

يف هــذه اآليــة الكرميــة فوائــد كثــرية ؛ منهــا: بيــان فضــل اهللا علــى الرســول صــلى  عظيمــا )) . عليــك اهللا فضــل وكــان

رمحــة خاصــة مل تكــن لغــري الرســول  (( ورحمتــه ))ة ؛ فــإن قولــه: اخلاصــ رمحــةومنهــا: إثبــات ال اهللا عليــه وآلــه وســلم .

صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم ؛ والرمحــة نوعــان: عامــة ، وخاصــة ؛ فالعامــة هــي الــيت تشــمل مجيــع العبــاد ومنهــا ؟ قــول 

؟ وأمــا الرمحــة اخلاصــة فهــي للمــؤمنني خاصــة ؛  (( الــرحمن الــرحيم )) و(( ورحمتــي وســعت كــل شــيء )) اهللا: 



ومــن فوائــدها: أن النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم حمتــاج لفضــل اهللا  . رحيمــا ))(( وكــان بــالمؤمنين لقولــه تعــاىل: 

(( ولـوال فضـل اهللا عليـك ورحمتـه لهمـت ورمحته ولوال فضـل اهللا ورمحتـه عليـه حلصـل لـه مـا حيصـل لغـريه ؛ لقولـه: 

فضـل اهللا عليـه ، ومن فوائدها: أن اإلنسان إذا منع من الضالل لسبب أو بغري سبب فذلك من  . طائفة منهم ))

ويتجلى ذلـك أن اإلنسـان يـرى رأيـا يف مسـألة مـن املسـائل أـا حـرام أو حـالل مث يقـيض اهللا لـه مـن ينـاظره يف هـذه 

، فهــذا مــن نعمــة اهللا عليــه ومــن فضــل اهللا عليــه ؛ أحيانــا ينقــدح لــه احلــق دون املســألة حــىت يتبــني لــه احلــق ويرجــع 

ينظر مثال إىل أشياء أخرى يقيسها عليهـا وغـري ذلـك ؛ املهـم أن اإلنسـان مـىت  مناظرة إما بالتأمل و التدبر وإما بأن

ومــن فوائــدها: احلــذر مــن أهــل  تبــني لــه احلــق بــأي ســبب فــإن ذلــك مــن نعمــة اهللا عليــه فليحمــد اهللا علــى ذلــك .

ول النـيب صـلى السوء وأال يغرت اإلنسان بظاهر حاله ؛ لكن إذا مل يكن إال ظاهر احلال فالبد أن حيكم بـذلك ؛ لقـ

لكن عليه أن حيرتز فـإن اإلنسـان قـد يغـر غـريه حبالـه ؛ لقولـه:  ( إنما أقضي بنحو ما أسمع )اهللا عليه وآله وسلم: 

ومـن فوائـدها: أن مـن أراد إضـالل اخللـق فإنـه ال يضـر إال نفسـه ؛ لقولـه:  . (( لهمت طائفـة مـنهم أن يضـلوك ))

 الواقـــع عـــن احلـــق ودعـــوا النـــاس إىل الباطـــل فاكتســـبوا إمثـــا إىل آثـــام ألـــم عمـــوا يف (( ومـــا يضـــلون إال أنفســـهم ))

مــن إضــرار  ضــرر هــؤالء أوومــن فوائــدها: عصــمة الرســول صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم مــن  فأضــلوا أنفســهم بــذلك .

( (ومــن فوائــدها: أن القــرآن الكــرمي منــزل مــن عنــد اهللا ؛ لقولــه:  .(( ومــا يضــرونك مــن شــيء )) هــؤالء ؛ لقولــه: 

والنــزول يكــون مــن  (( أنــزل ))ومــن فوائــدها: إثبــات علــو اهللا ؛ لقولــه:  . وأنــزل اهللا إليــك الكتــاب والحكمــة ))

وجــل ،  وجــل نوعــان: علــو معنــوي ، وعلــو ذايت ؛ فأمــا العلــو املعنــوي فهــو كمــال أوصــافه عــز أعلــى ؛ وعلــو اهللا عــز

وجـل علـوا معنويـا ؛ و  ىل اإلسالم يقر بعلو اهللا عـزوهذا ال ينكره أحد ممن ينتسب إىل اإلسالم ، كل من ينتسب إ

الثــاين: علــو الــذايت ، وهــذا يثبتــه الســلف وأئمــة األمــة وينكــره اجلهميــة واملعتزلــة واألشــاعرة ، ينكــرون العلــو الــذايت ؛ 

فمـاذا يقولــون ؟ انقســموا إىل قسـمني: قســم مــنهم يقـول إن اهللا معنــا يف كــل مكـان فلــيس لــه مكـان أعلــى ، إن كنــا 

يف املسـجد فهــو معنــا وإن كنـا يف البيــت فهــو معنـا يف الســوق هــو معنـا يف أي مكــان هــو معنـا ومــع فــالن وفــالن يف 

أي مكان ؛ والشك أن هذا ضالل مبني ؛ هل الرب عزوجل واحد ؟ نعم واحد ، كيف يكون ذاتيا يف كـل مكـان 

حــاال بأمكنــة وهــو أعظــم مــن كــل شــيء ،  هــذا إمــا التعــدد وإمــا التجــزؤ ، ويلــزم منــه أيضــا أن يكــون اهللا عزوجــل ؟

السموات مطويات بيمينه واألرض مجيعا قبضته ؛ وأما اآلخرون فقالوا: إن اهللا ال يوصف بأنه فوق العـامل وال حتـت 

؛ وهلـــذا قـــال العــامل وال ميـــني العـــامل وال مشـــال العـــامل وال متصـــل بالعـــامل وال منفصــل عـــن العـــامل ؛ ويـــن يـــروح ؟ عـــدم 

ســبكتني رمحــه اهللا حملمـد بــن فــورك ملــا وصــف اهللا عزوجـل ــذه الصــفة قــال: فـرق بــني الــرب الــذي نعبــده حممـود ابــن 

وبــني الــرب املعــدوم ؟ هــذا هــو العــدم ، ولــو قيــل لإلنســان صــف العــدم بــأبلغ مــن هــذا الوصــف مــا وجــد إىل ذلــك 



كــل مكــان وال ميكــن أن نصــفه   ســبيال ؛ أمــا أهــل احلــق فقــالوا إن اهللا بذاتــه فــوق كــل شــيء وال ميكــن أن يكــون يف

(( أنـزل اهللا عليـك الكتـاب ومن فوائـدها: أن القـرآن كـالم اهللا ؛ وجهـه ؟ أن اهللا قـال:  بالعدم كما وصفه هؤالء .

ومعلوم أن القرآن كالم والكالم صـفة املـتكلم ، فـإذا كـان اإلنـزال داال علـى علـو املنـزل كـان ذلـك دلـيال علـى أن  ))

  وجل . ن القرآن وصف ال ميكن أن يقوم بذاته فلزم أن يكون كالم اهللا عزالقرآن كالم اهللا ؛ أل

 بـين إصـالح أو معـروف أو بصـدقة أمـر مـن إال نجواهم من كثير في خير (( الأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 

 لـه تبـين مـا بعـد مـن الرسـول يشـاقق عظيما ومـن أجرا نؤتيه فسوف اهللا مرضات ابتغاء ذلك يفعل ومن الناس

  . مصيرا )) وساءت جهنم ونصله تولى ما نوله المؤمنين سبيل غير ويتبع الهدى

(( ال خيـر فـي كثيـر مـن نجـواهم إال مـن أمـر بصـدقة أو أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، قال اهللا تبـارك وتعـاىل: 

(( تتمـة فوائـد اآليـة:  ؟. ذكرمت أننا مل نأخذ فوائد ما سبق فأي آية وقفنا عليها  معروف أو إصالح بين الناس ))

 مــن يضــرونك ومــا أنفســهم إال يضــلون ومــا يضــلوك أن مــنهم طآئفــة لهمــت ورحمتــه عليــك اهللا فضــل ولــوال

مــن  عظيمــا )) . عليــك اهللا فضــل وكــان تعلــم تكــن لــم مــا وعلمــك والحكمــة الكتــاب عليــك اهللا وأنــزل شــيء

فـإن قـال قائـل: يف  ألن اهللا أنزله من عنده . الكتاب ))ليك ع(( وأنزل اهللا فوائدها: أن القرآن كالم اهللا ؛ لقوله: 

(( وأنـزل لكـم مـن األنعـام وقـال: (( وأنزلنا الحديد فيـه بـأس شـديد )) هذا االستدالل نظر ألن اهللا تعاىل قال: 

ي والشك أن هذه األشياء الثالثة ليست كـالم اهللا ففـ (( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ))وقال: ثمانية أزواج )) 

فهـي خملوقـة ؛ وأمــا القـرآن فهــو االسـتدالل نظـر ؟ فــاجلواب عـن ذلـك أن يقــال: هـذه األشــياء أعيـان قائمـة بنفســها 

؛ وهــذا هــو الــذي عليــه أهــل  صــفة ال تقــوم بنفســها ألنــه كــالم ؛ فلــزم مــن ذلــك أن يكــون صــفة هللا ولــيس مبخلــوق

 دينا خملوق السنة واجلماعة ؛ أما األشاعرة فقالوا هذا القرآن الذي بني أي


